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 تفا�سيل امل�سكلة 
املواطن جا�سم ال�سريفي مواطن من مدينة �سدة الهندية 
التابعة ملحافظة بابل )يعمل مدر�سا ونا�سطا يف جمال 
البيئة وحقوق االن�سان(  �سرح  لنا معاناة اهايل منطقة 
تلوث  جراء  من  املذكورة   املدينة  يف  القدمية  الق�سبة 
مياه ال�سرب املارة ب�سبكة املياه الثقيلة مو�سحا امل�سكلة 

كاالتي: 
- بعد حتويل نهر الكفل القدمي اىل جمراه اجلديد يف 
اىل  القدمي  الكفل  نهر  حتول  املا�سي  القرن  ثمانينيات 
لتلك  جم��رى  فتح  ومت  والثقيلة،  اال�سنة  للمياه  مكب 
خمازن  جنوب  مبا�سرة  ال��ف��رات  نهر  يف  لت�سب  املياه 
ا�ستاء  وق��د  الهندية،  �سدة  مدينة  جنوب  يف  التمور 
البعو�ض  الن��ت�����س��ار  االج����راء  ه���ذا  م��ن  املنطقة  اه���ايل 
بذلك  و�سارت  املنطقة،  يف  الكريهة  الروائح  وانبعاث 
املياه الثقيلة وامللوثة ت�سب مبا�سرة يف نهر الفرات، و 
ب�سبب �سحة مياه نهر الفرات تكونت بحرية مياه ا�سنة 
على اجلانب ال�سرقي لنهر الفرات امتدت الكرث من كيلو 
املنطقة   مرت طوال  والكرث من مرت ون�سف عر�سا  يف 
املواطنني  �سحة  على  اال�سنة  البحرية  هذه  اثرت  وقد 

وب�سكل كبري. 
)م��ن اجل��ان��ب االمريكي(  م��ق��اول  ق��ام  ع��ام 2009  ويف 
مبد انبوب مياه حديدي مع منهوالت من �سمال مدينة 
ال�سدة اىل جنو بها يف جمرى نهر الكفل القدمي وربطت 
يف  عديدة  مناطق  اىل  املياه  منها  تتوزع  �سبكة  معها 
تلك  م��د  وي��ذك��ران  الثقيلة  امل��ي��اه  ب�سبكة  م��ارة  املدينة 
املعنية  ال��دوائ��ر  اىل  ال��رج��وع  دون  ج��رىم��ن  ال�سبكة 
كما  البلديات(،  املجاري،  البيئة،  كل من   )دوائ��ر  وهي 
الدوائر من اال�سراف  قام اجلانب االمريكي مبنع هذه 
ديوان  ان  ال�سريفي   املواطن  وي�سيف  عليها.  املبا�سر 
�ض   _ برقم  كتابا  ا�سدر  وان  �سبق  ال���وزراء  جمل�ض 
ل/ت/ 521/10/10 وبتاريخ 2009/4/20 واخلا�ض 
بعدم ت�سريف املخلفات ال�سائلة اىل امل�سادر املائية اال  
بعد معاجلتها. وقد اعتمدت هذا القرار ا�سا�سا ملفاحتة 
وجماري  بابل  وبيئة  البلديات  ووزارة  البيئة  وزارة  
واملفت�ض  البلديات  ل��وزارة   العام  املفت�ض  بابل وقابلت 
البيئة  وزارة  يف  الفني  واملعاون  البيئة  ل��وزارة  العام 
تفاجاأ  وق��د  قة  العال  ذات  ال��دوائ��ر  يف  امل�سوؤولني  وك��ل 
اجلميع بهذا االجراء ومل اح�سل اال على رد من وزارة 
البيئة/ مكتب وزيرة البيئة معنون اىل حمافظة بابل/ 
مكتب ال�سيد املحافظ بعدد  ف/ 1158/517 وبتاريخ 
نرمني  ال�سيدة  البيئة  وزيرة  وبتوقيع   2009/11/23

عثمان والذي جاء فيه: 
نظرال�سحة مياه نهر الفرات وحجم التلوث الذي ت�سببه 
مياه املجاري مما ي�سبب كارثة بيئية على مدن الهندية 
الكفل  ثم  النهر  م�سار  على  الواقعة  والقرى  )طويريج( 
والكوفة وابو �سخري وحتى مدينة  ال�سماوة. ولغر�ض 

يرجى  املائية  امل���وارد  على  واحل��ف��اظ  التلوث  اي��ق��اف 
توجيه مديرية جماري بابل باالتي:

ال�سحي  ال�سرف  مياه  معاجلة  حمطة  اجناز  �سرورة 
االمطار  مياه  جتميع  �سبكة  ت�سريف  خط  نهاية  على 
ار�ض  قطعة  يف  ال��ه��ن��دي��ة  ���س��دة  م��دي��ن��ة  يف  امل���ذك���ورة 

منا�سبة. 
1- �سرورة عمل احوا�ض تعفري لتجميع مياه املجاري 
وت�سحب بالعجالت احلو�سية دوريا لغر�ض معاجلتها 
حمطة  اك��م��ال  حل��ني  املائية  امل�����س��ادر  اىل  طرحها  قبل 

املعاجلة املذكورة يف )1( اعاله. 
وي�����س��ري امل���واط���ن ال�����س��ري��ف��ي اىل ان���ه ق��د ق��اب��ل اي�سا  
جمل�ض  يف  ال�سحية  اللجنة  رئي�سة  ام��ل  ال��دك��ت��ورة 
بيئة  مدير  مع  باال�سرتاك  ممثلها  وق��ام  بابل  حمافظة 
بابل باجراء ك�سف موقعي  بابل وال�سيد مدير جماري 
وتوت،  ا�سكندر  بابل  ملحافظ  االول  النائب  قابل  كما 

ووعدونا خريا.. ولكنا مل نلم�ض منهم ذلك اخلري! 

   اهايل ال�سدة ينا�سدون 
ب�سدد  بابل  حمافظة  يف  مرا�سلنا  من  وعنداال�ستف�سار 
الهندية اجابنا  املقدمة من قبل مواطني �سدة  ال�سكوى 

مبا يلي: 
ا�ستيائهم  ع��ن  ال��ه��ن��دي��ة  ���س��دة  يف  امل��واط��ن��ون  ع��ر   -
حيث  �سحيحة  غ��ري  ب�����س��ورة  ال�سبكة  م��د  طريقة  م��ن 
و�سعت انابيب هذه ال�سبكة باماكن التعفري املتواجدة 
من  وك��ان  كبرية  بيئية  تلوثات  �سبب  ما  البيوت  ام��ام 
املفرو�ض  على اجلهات املنفذة للم�سروع ان تقوم مبد 
املياه  حلماية  التعفري  اماكن  عن  بعيدا  ال�سبكة  انابيب 
من التلوث وم�سكلة ثانية هي م�سكلة مياه االمطار التي 
جتاوزا  حتويلها  ومت  الهندية  �سدة  يف  حديثا  ان�سئت 
ت�سب  ال�سحي  لل�سرف  �سبكة  اىل  املواطنني  قبل  من 
املدى  مرا�سل  الزميل  واف��اد  ال��ف��رات.  نهر  يف  مبا�سرة 
العالقة  ذات  باجلهات  التقى  قد  ان��ه  اىل  املحافظة  يف 
ا�سكندر  بابل  ملحافظ  االول  النائب  ومنهم  باملو�سوع 
لدرا�سة  ا�ساراىل  تاليف جلنة متخ�س�سة  الذي  وتوت 
ال�سكوى ومت ت�سكيل جلنة حتقيقية من اجل الو�سول 
اىل قرارات وتوجيهات خلدمة ابناء املدينة. وقد ا�سار  
وتوت: احلقيقة هناك معوقات يف العمل ولعدم وجود 
مبالغ مالية من ال�سنة املا�سية �ساعدتنا دائرة املجاري 
االنابيب و�سنقوم يف  تنفيذ وا�ستبدال بع�ض هذه  يف 
ال�سبكة ونحن ال  املالية اجلديدة با�ستبدال  ال�سنة  هذه 
املاء غريال�سالح ونحن  ال�سدة  اهايل  ي�سرب  بان  نقبل 

ن�سرب ماءا �سافيا. 
�سدة  يف  ثانية  م�سكلة  هناك  ان  اىل  وت��وت  واو���س��ح 
الهندية هي م�سكلة جمرى مياه االمطار التي مت تنفيذها 
ال�سحي  لل�سرف  �سبكة  اىل  حت��ول��ت  وال��ت��ي  م��وؤخ��را 
ان  علما  ال�سبكة  هذه  على  املواطنني  جت��اوزات  ب�سبب 
نهر  يف  االمطار  مياه  تبزل  ب��ان  م�سممة  ال�سبكة  ه��ذه 
الفرات موؤكدا باننا �سنعمل على معاجلتها و�سحب املياه 
الثقيلة بوا�سطة احوا�ض تعفري حتى ال تختلط مبياه 
�سبكة  مو�سوع  ملتابعة  اهماال  هناك  ان  م�سيفا  الفرات 
ملتابعة  املحافظة   �سكلنا جلنة من  ال�سايف ونحن  املاء 
هذا املو�سوع  واكد ان اللجنة التحقيقية تو�سلت اىل 
لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة  انابيب   با�ستبدال  قرار 

البال�ستيكية يف  تلك املناطق بانابيب جديدة مغلونة. 
من جانبه قال �سادق املحنا نائب حمافظ بابل ان هناك 
منطقة  يف  ال�سحية  املياه  �سبكة  م��رور  ح��ول  �سكاوي 
الق�سبة القدمية يف �سدة الهندية ويف احوا�ض التعفري 
با�ستبدالها  ووجهنا  الق�سبة  بيوت  امام  تتواجد  التي 
بع�ض  ا�ستبدال  مت  وفعال  املواطن  ب�سحة  ت�سر  النها 
مو�سوعني  او  مو�سوعا   هناك  وان  وا�سالحها  منها 
لتقييم  بابل  ماء  دائ��رة   توجيه  ومت  فيها  العمل  �سيتم 
ذات  الدوائر  فنية من  ت�سكيل جلنة  املو�سوع ومت  هذا 
نية  وه��ن��اك  ال�سبكة  لهذه  ج��ذري  ح��ل  الي��ج��اد  العالقة 
لتبديل هذه ال�سبكة البال�ستيكية اىل �سبكة من احلديد 
املغلون موؤكدا ان املاء الذي ي�سربه اهايل املدينة �ساف 

 .%100
وا�ساف املحنا ان هناك م�سكلة اخرى يف �سدة الهندية 
هي م�سكلة املجاري حيث مت بناء �سبكة ملجاري االمطار 
الناحية  �سكان  من  جت��اوز  هناك  ك��ان  اال�سف  مع  لكن 
املياه  لت�سريف  �سبكة  ال�سبكة وحتويلها اىل  على هذه 
�سبب  ما  الفرات  نهر  يف  مبا�سرة  ت�سب  والتي  الثقيلة 
هناك  ان  م��وؤك��دا  االن�سان  حياة  يف  ي�سر  بيئيا  تلوثا 
جهودا كبرية للحد من هذه الظاهرة وهناك خمططات 
املجاري  مديرية  �ستقوم  الهندية  �سدة  يف  جمار  لبناء 
وزارة  تهتم  التي  الالزمة  املبالغ  توفر  حال  بتنفيذها 

اال�سغال والبلديات بتوفريها. 
وبني املهند�ض حممود �ساكر كاظم م�سوؤول املتابعة من 

مكتب النائب االول ان �سكاوى عديدة و�سلت من اهايل 
�سدة الهندية )الق�سبة القدمية واخلا�سة مبرور �سبكة 
املاء اجلديدة التي نفذت يف عام 2008 متر يف خمازن 
ال�سرف ال�سحي )التعفري( املتواجدة امام بيوت اهايل 
النائب  ال�سيد  وج��ه  ال�سكاوي  ورود  وح��ال  الق�سبة، 
بت�سكيل جلنة خمت�سة لزيارة الق�سبة القدمية لدرا�سة 
هذه الق�سية التي تخ�ض املياه ال�ساحلة لل�سرب وو�سع 

احللول لها. 
واو�سح كاظم ان جلنة اخرى �سكلت يف املديرية العامة 
للماء يف بغداد لغر�ض زيارة الق�سبة وقد او�ست اللجنة  
بان تقوم مديرية ماء بابل بالك�سف املوقعي على اخلط 
عينات  اخذ  مع  امل�سروع  من  واخل��ارج  الرئي�ض  الناقل 
منها الجراء الفح�ض عليها ودرا�سة عمرها االفرتا�سي 
وتبديل  تك�سرات  وجود  حالة  يف  معاجلته  مراعاة  مع 
التحقيق  لغر�ض  حتقيقية  جلنة  ت�سكيل  وكذلك  التالف 
للك�سف حينها ومدى درا�ستها لواقع  اللجنة املعدة  يف 
تبديل  وكذلك  فيها  الكثرية  والتعار�سات  املنطقة  حال 
للمنطقة  خارجية  ماء  ب�سبكة  حديثا  املن�سوبة  ال�سبكة 
خزانات  مع  التعار�سات  كرثة  من  تعاين  والتي  اعاله 
املغلون.  احل��دي��د  م��ن  ال�سبكة  تكون  ان  على  التعفري 
وجاء يف كتاب اللجنة املركزية انه يجب االلتزام بهذه 

التو�سيات.
ب��اب��ل ردت على هذه  م��اء  م��دي��ري��ة  ان  ك��اظ��م  وا���س��اف 
التو�سيات بكتابها املرقم 452 انه  ميكن االعتماد على 

تقرير للجنة  امل�سكلة من قبل املديرية العامة للماء وان 
تقوم املديرية العامة بت�سكيل جلنة حتقيقية من قبلها، 
املاء يف منطقة  الك�سف عن �سبكة  املكلفة  للجنة  ويحق 

الق�سبة القدمية لال�ستف�سار واال�ستي�ساح. 
فقد  مغلونة  بانابيب  ال�سبكة  تبديل  ناحية  م��ن  ام��ا 
االمكانية  لها  لي�ض  الدائرة  بان  بابل  ماء  دائ��رة  بينت 
منفذا  امل�سروع  كون  ال�سبكة  تبديل  يف  ال�سالحية  او 
�سمن خطة حمافظة بابل، وي�سري الزميل مرا�سل املدى 
االول  النائب  ملكتب  تابع  م�سوؤول   برفقة  قام  انه  اىل  
ملحافقظ بابل بزيارة دائرة العقود احلكومية العامة يف 
مدير  ح�سني  حممد  ح�سني  املهند�ض  والتقت  املحافظة 
واملخاطبات  الكتب  من  مبجموعة  زوده  الذي  الدائرة 
حول مو�سوع �سبكة املياه يف الق�سبة القدمية والذي 
من  اخ���رى  ب�سبكة  ال�سبكة  ه��ذه  تبديل  ب��وج��وب  اك��د 
املاء  ان  بنف�سي  �ساهدت  انني  م�سيفا  املغلون  احلديد 
الذي ي�ستهلكه املواطنون فيه روائح وا�سود اللون يف 

بع�ض املناطق. 
  وقال كاظم نوما�ض عبا�ض ممثل الدائرة القانونية يف 
دائرة ماء بابل ان الدائرة �سكلت جلنة الجراء الك�سف 
املوقعي على م�سروع الق�سبة القدمية يف �سدة الهندية 
بناء على �سكوى مقدمة من احد املواطنني واخذ عينات 

من املاء لفح�سها. 
وا�ساف عبا�ض ان امل�سروع  نفذ من قبل �سركة عراقية 
ان  موؤكدا  العمل  على  ا�سرافية   جهة  مديريتنا  وكانت 

الهندية  �سدة  من  القدمية  الق�سبة  منطقة  مت يف  العمل 
وال توجد فيها �سبكات �سرف �سحي وان اغلب بيوت 
)التعفري(  ال�سحي  للت�سريف  خم��ازن  حفرت  املنطقة 
امل�سروع  نفذت  التي  ال�سركة  ان  م��وؤك��دا  بيوتهم  ام��ام 
)�سليف(  ان��ب��وب  مب��د  امل�سرفة  اللجنة  م��ن  وبتوجيه 
وان  التعفري  خم��ازن  عر  مير  ال��ذي  االن��ب��وب  لتغليف 

املواطنني قاموا بحفرها من جديد. 
وحول املاء املار بانابيب بني انه �سالح لل�سرب وح�سب 
اخذ  ومت  دائرتنا  بها  تقوم  التي  املخترية  التقارير 
ومت  والبكرتيولوجية  الكيمياوية  النماذج  ع�سرات 
ار�سالها اىل املختر املركزي يف بغداد لغر�ض فح�سها. 
دائرة  من  امل�سكلة  الفنية  اللجنة  ان  اىل  عبا�ض  وا�سار 
ماء بابل الجراء الك�سف املو�سعي على االنبوب الناقل 
هناك  ان  م��وؤك��دا  القدمية  الق�سبة  منطقة  يف  الرئي�ض 
العامة  املديرية  خماطبة  منها  اللجنة   من  مقرتحات 
للماء لتحديد انواع وعدد النماذج املطلوب اخذ عينات 
منها و�سرورة توفري امكانيات فنية ومادية من اليات 
العامة  املديرية  من  توجهات  ورود  حالة  يف  ومعدات 
اخذ  ان  علما  االنابيب  ان���واع  جميع  م��ن  من��اذج  الخ��ذ 
مناذج من االنبوب الناقل قطر 400 ملم وكذلك قطر 8 

ملم يتطلب اطفاء امل�سروع وتبليغ املحافظة. 
قبل  م��ن  م�سكلة  ج��دي��دة  جلنة  ان  اىل  عبا�ض  وا���س��ار    
والناحية  البلدي  املجل�ض  من  ممثلني  ت�سم  الداتئرة 

لدرا�سة املو�سوع: وع واال�سرار التي ي�سببها. 
مت  ان��ه  بابل  بيئة  دائ��رة  من  حت�سني  املهند�ض  وا���س��ار 
ار�سال فريق عمل من دائرة بيئة حال ت�سلمها ال�سكاوي 
ق�ساء  مبجل�ض  االت�سال  ومت  ميدانيا  احلالة  ودر�ست 
الهندية( وامل�سوؤولني  امل�سيب )الذي تتبعه ناحية �سدة 
وخالل  الهندية  �سدة  م��اء  ودائ��رة  امل�سروع  تنفيذ  عن 
احوا�ض  م��ع  تتقاطع  امل��ي��اه  �سبكة  ان  وج��دن��ا  اجل��ول��ة 

التعفري املوجودة بكرثة  يف منطقة الق�سبة. 
وان  التعفري  احوا�ض  من  ق�سم  ردم  مت  انه  مكي  وبني 
ال�سركة املنفذة قامت بعمل �سليف ومت و�سع انبوب ثان 

اكر من اال نبوب اال�سلي. 
وك�سف حت�سني ان بع�ض املواطنني ومن خالل جولتنا 
ا�ستكوا من وجود لون مائل لل�سفرة ي�ستمر ملدة دقيقة 

او دقيقتني عند اال�ستخدام االول للماء. 
ال�سابقة  امل�ستمرة  الفحو�سات  خ��الل  م��ن  مكي  واك��د 
املاء  نوعية  م�سكلة يف  لدينا  النماذج ال توجد  و�سحب 
جلنة  �ستقوم   مقدمة  �سكوى  لوجود  ذلك  ومع  املجهز 
لدرا�سة  القادم  اال�سبوع  خالل  القدمية  الق�سبة  زي��ارة 
وتكوين فكرة عامة و�ساملة عن املاء املجهز يف الق�سبة  

القدمية و�سحب متاذج من املياه. 
وقال م�سدر يف بيئة بابل حول م�سروع �سبكة ال�سرف 
�ستوؤدي  الفرات  نهر  يف  مبا�سرة  ت�سب  التي  ال�سحي 
اىل تلوث بيئي وذلك لوجود �سراكة وتداخل بني �سبكة 
معاجلة  يجب  وان��ه  التعفري  واماكن  ال�سحي  ال�سرف 
ان�����س��اء �سبكة جم��ار حديثة  ال��ظ��اه��رة م��ن خ��الل  ه��ذه 

لل�سرف ال�سحي. 
حمافظة  اىل  كتبا  وجهت  البيئة  وزارة  ان  وا���س��اف  
بابل حول تلوث مياه نهر الفرات من جراء �سبكة مياه 
تو�سيات  واب��دت  الهندية  �سدة  يف  املوجودة  االمطار 

ب�سرورة معاجلتها حفاظا على ال�سحة والبيئة. 

تقييم املر�سى حلال امل�ست�سفى
من  تعاين  كانت  انها  عامًا(     39 �ساكر  )�سذى  قالت  
انزالق و قد اجريت لها يف م�ست�سفى اآخر عملية فا�سلة  
العلوم  )م�ست�سفى  امل�ست�سفى  هذا  ق�سدت  ذلك  وبعد 
لها عملية ناجحة  وا�سادت  اأجريت  الع�سبية(؛ حيث 

و  الطوابري   من  ا�ستكت  انها   اال  امل�ست�سفى  بحال 
املواعيد البعيدة املوجودة يف ق�سم االأ�سعة.

امل�ست�سفى و عمله 
ي�سم امل�ست�سفى   ق�سمني رئي�سيني هما ق�سم اجلراحة 
اجلراحة  ق�سم  و  االع�ساب  طب  وق�سم  الع�سبية 
الع�سبية ي�سم اجلراحة املج�سمة والليزرية واجلراحة 
كاأورام  العامة  الع�سبية  اجلراحة  و  ال�سعاعية 
االنزالق  وعمليات  ال�سوكي  احلبل  وعمليات  الدماغ 
الغ�سرويف وعمليات ت�سيق القناة ال�سوكية و هناك 
رى الول مرة  يف العراق  ؛ وقبل �سنتني  عمليات  جتجُ

وهي  للدماغ  عميق  حتفيز  عملية  امل�ست�سفى   �سهدت 
اال�سا�سية  الرع�سة  ومر�سى  الرعا�سي  ال�سلل  ملر�سى 
ومر�سى الت�سنج الع�سبي الال ارادي وهذه العمليات 
تتم بزرع �سلك من خاليا الدماغ و يكون حتت اجللد 
ويرتبط ببطارية ليتم حتفيز خاليا الدماغ من خاللها. 
وهناك  عمليات  ملر�سى ال�سرع املتعند الذي يتميز عن 
ال�سرع العادي بعدم امكانية ال�سيطرة عليه حتى مع 
ا�ستخدام جرع كبرية من االدوية حيث يتم عالجه من 
خالل حتفيز الع�سب التائه او احلائر بزرع كويل على 
الع�سب من الرقبة يت�سل ب�سلك حتت اجللد و  يزرع 
جهاز يف اعلى ال�سدر و يتم حتفيز اجلهاز من اخلارج 
وهذا اجلهاز الذي يكلف الدولة )30( الف دوالر يقدم 

جمانًا للمري�ض.  
 وعمليات  املر�سد الليزري ملالحقة ورم الدماغ باالماكن 
العمليات  و  الورم  ا�ستئ�سال  و  طريق  عن  العميقة 
بوا�سطة  الدماغ  �سغط  قيا�ض  عملية  هي  االخرى 
جهاز الكرتوين للو�سول للورم وا�ستئ�سالة. ا�سافة 
اىل  العمليات الروتينية! كاأورام الدماغ و االنزالقات 
الق�سم  ال�سوكية.اما  القنوات  وت�سيق  الغ�سروفية 
ويعنى  االع�ساب  طب  ق�سم  امل�ست�سفى    يف  االخر 
باالمرا�ض الع�سبية او طب االع�ساب الذي ال يحتاج 
و  ال�سرع  و  الدماغية  كاجللطة  جراحي  تداخل  اىل 

الت�سلب باالع�ساب و االلتهابات و الوهن الع�سلي.  

جناح خا�ص للأغنياء!
عندما يتم حتويل املري�ض من اال�ست�سارية يتم تخيريه 
بني اجلناح العام املجاين و اخلا�ض الذي يتكون من 
من  اجلناح  يتكون  و  جراحية(  و  )باطنية  ق�سمني 
)24( �سريرًا �ست غرف مفردة وال�ست و ثالثني �سرير 
الباقية م�سرتكة بواقع اربع ا�سرة بكل غرفة حتتوي 
يتميز  و  �ستاليت  و  تلفاز  فجهاز  فندقية  خدمة  على 
اجلناح بوجود كل الفحو�سات ال�سعاعية التي تخ�ض 
االمرا�ض الع�سبية و قال املعالج فالح فاخر م�سوؤول 

و  واحدة  امل�ست�سفى  عموم  يف  العناية  ان  اجلناح 
اجلناح اخلا�ض يتميز فقط باخلدمة الفندقية.

�سعبة ال�سيدلة و م�سكلة الدوية
اثناء اجراء  املر�سى و  ان  حالة �سلبية �سجلناها هي 
عمليات يحتاجون �سراء الدواء من خارج امل�ست�سفى 
باأ�سعار باه�سة الثمن اثقلت كاهل الفقراء و قد حملنا 
فا�سل  ال�سيدالين  ال�سيدلة  �سعبة  لرئي�ض  امل�سكلة 
وان   امل�سكلة  موؤكدًا: تاليف  ابتدء حديثه  الذي  جودة 
امل�ست�سفى  داخل  متوفرة  االدوية  كل  �سيجد  املري�ض 
قبل  جاهزة  تكون  االدوية  فكل  اخلروج  يحتاج  ال  و 

العملية.  

�سعبة ال�سعة  والطوابري الطويلة
رئي�ض ق�سم اال�سعة الدكتور عبد العزيز احمد قال لنا: 
�سعبة اال�سعة تنق�سم اىل عدة اق�سام  الرنني واال�سعة 
الرقمية و لكل ق�سم عمله اخلا�ض و واجباته بخدمة 
جهاز  هي  املوجودة  االجهزة  ان  ا�ساف  و  املر�سى 
و  اثنني  عدد  مفرا�ض  جهاز  و  فقط  واحد  عدد  رنني 
كالهما ال يكفيان ب�سبب العدد الهائل للمر�سى من كل 

حمافظات العراق.  

بغداد حتتاج ثلثة م�ست�سفيات 
م�سابهة

بهذا  العراق  يف  الوحيد   هو  امل�ست�سفى  هذا 
االخت�سا�ض و على حد قول املخت�سني حتتاج  بغداد 
مركز  حتتاج  حمافظة  كل   و  م�ست�سفيات   )4( اىل  
تخ�س�سي على االقل  حيث ان غالبية املر�سى  هم  من 

خمتلف املحافظات اجلنوبية و ال�سمالية والو�سطى.

م�سروع مدر�سة يف طب الع�ساب
لتدريب  ال�سحة  اىل وزارة  كتابًا  امل�ست�سفى   ورفعت 
يف  االع�ساب  طب  واطباء  الع�سبية  اجلراحة  اطباء 
جدول  باأعداد  امل�ست�سفى  ادارة  قامت  و  امل�ست�سفى 
للخارج  االطباء  ايفاد  من  بدل  الغر�ض  لهذا  تدريبي 
لكي يهيئو للعمل يف  حمافظاتهم و ادارة امل�ست�سفى 
االن  باأنتظار جدول تدريبي خا�ض من الوزارة على 

حد  قول املدير. 

معارك مع املر�ص
هو  عملنا  قائاًل:  لنا  حتدث  عدنان  احمد  الدكتور 
هو  الرئي�سي  واهتمامي  الع�سبية   اجلملة  جراحة 
جراحة قاعدة اجلمجمة و هو اخت�سا�ض دقيق �سمن 
معارك  نخو�ض  و  الع�سبية.   اجلراحة  اخت�سا�ض 
وكلها   متطورة  اجهزة  اىل  حتتاج  معقدة  اورام  مع 
اهم  من  و  الع�سبية  العلوم  م�ست�سفى  يف  موجودة 
و  اجلمجمة  قاعدة  جراحة  يف  نحتاجها  التي  االمور 
هو  عام  ب�سكل  املجهرية  اجلراحة  او  الوجه  جراحة 
من  تخلو  ال  جماهر  ثالثة  لدينا  تتوفر  حيث  املجهر 
للعدة  اي�سًانحتاج  و  موجودة  لكنها  تقنية  م�ساكل 
كذلك  كاٍف  ب�سكل  متوفرة  هي  و  املجهرية  اجلراحية 
لدينا  و  املجهري  )دريل(  الكهربائي   للمثقب  نحتاج 
اجلراحة  يف  نحتاجها  التي  العدة  كل  و  منه  اثنان 
املجهرية موجودة و ينق�سنا بع�ض االمور قدمنا طلبًا 
بها و هي يف طريق الو�سول لنا مثل مراقبة االع�ساب 

اثناء العملية   

اجنازات عراقية
اء عملية لطفل  بني ف�سي دماغه و مت رفع  ومت اجر 
الورم   و عاد اىل حياته الطبيعية و مدر�سته بعد ان 
كان فاقدًا للوعي، عملية اخرى مت اجنازها ل�ساب  من 
خالل اجلراحة املجهرية متاثل لل�سفاء التام فاجلراحة 
املجهرية ادت اىل ثورة يف عامل اجلراحات الع�سبية. 

مدير امل�ست�سفى احالت غري ر�سمية 
  وا�سار خمدير امل�ست�سفى الدكتور عقيل اىل ان نظام 
ياأتون  الذين  املر�سى  وكل  به   معمول  غري  االحالة 
من  ياأتي  الذي  املري�ض  و  ر�سمية  غري  احاالتهم  االن 
مناطق بعيدة او من خارج بغداد الميكن ان نرجعه و 
م�ست�سفى تخ�س�سي  االحالة من  ن�ستلم  ان  املفرو�ض 
اجلملة  من  احاالت  ون�ستلم  الطب  كمدينة  ثانوي 
الع�سبية و امل�ست�سفيات االولية هي العامة كم�ست�سفى 
بغداد  وم�ست�سفى  الكرخ  م�ست�سفى  و  الريموك 
التعليمي وم�ست�سفى اجلراحات التخ�س�سية الثانوية 
كم�ست�سفى اجلملة الع�سبية.  فلو طبقنا نظام االإحالة 

لكان 80% من املر�سى االن خارج امل�ست�سفى. 
اإغالق  هو  امل�ست�سفى  منه  يعاين  الذي  ان  وا�ساف 
بكار  �سبع  منطقة  جانب  من  الرئي�سي  الطريق 
االحتادية  ال�سرطة  تدريب  مدر�سة  تواجد  ب�سبب 
من  �سايد(  )رونك  املجيء  اىل  املراجعني  ي�سطر  مما 
يف  النق�ض  هي  الثانية  امل�سكلة  و  اجلي�ض  قناة  جهة 
من  اطباء  اىل  باال�سافة  الن�سوي  التمري�سي  الكادر 
اخت�سا�ض التخدير و خمتريي واأخ�سائيي جراحة 
الكوادر  نق�ض  من  امل�ست�سفى  معاناة  و  �سعاعية 
ان  امل�ست�سفى  مدير  لنا  �سرح  قد  حقيقية.كما  م�سكلة 
خالل 2010 �سيتم افتتاح ردهة رقابة فديوية ملر�سى 
باجللطة  خا�سة  ردهة  افتتاح  �سيتم  كذلك  و  ال�سرع 

الدماغية.

نتيجة  اخطاء يف مد �سبكات مياه ال�سرب مع املياه الثقيلة ومياه االمطار يف �سدة الهندية 

كارثة �سحية وبيئية..  يتعر�ض لها حو�ض   نهــر الفــــرات 
يف مناطق عديدة  

 ق�سد جريدة  املدى مواطن 
من مدينة �سدة الهندية يف 
حمافظة بابل �ساكيا من تلوث 
مياه ال�سرب يف منطقة �سكناه 
)الق�سبة القدمية(  يف ق�ساء 
الهندية،معربا عن ا�ستيائه من 
طريقة مد �سبكة املياه ال�ساحلة 
لل�سرب ب�سورة غري �سحيحة 
حيث و�سعت انابيب تلك ال�سبكة 
باماكن التعفري املتواجدة امام 
البيوت ما �سبب تلوثات بيئية 
كبرية، موؤكدا انه من املفرو�ص 
على اجلهات املنفذة للم�سروع ان 
تقوم مبد انابيب ال�سبكة بعيدا 
عن اماكن التعفري حلماية املياه 
من التلوث، ويورد املواطن اي�سا 
م�سكلة ثانية هي م�سكلة مياه 
المطار التي ان�سئت حديثا يف 
�سدة الهندية ومت حتويلها اىل 
�سبكة ال�سرف ال�سحي لت�سب 
مبا�سرة يف نهر الفرات معر�سة 
مدنا وقرى مير بها النهر اىل 
م�سكلة تلوث اخرى، طالبا 
ال�سراع يف انقاذ حياة املواطنني، 
وحو�ص نهر الفرات معا. 

بغداد/ �سها ال�سيخلي
ت�سوير/  �سعد اهلل اخلالدي

م�ست�سفى »علوم ع�سبية«.. رمبا الأنه اجناز عراقي فال يعرتفون به! 
  ليث حممد ر�سا

عندما دخلت �سلمى جعفر )44عامًا( 
اىل م�ست�سفى العلوم الع�سبية مل تكن 

مطمئنة من انها �ستعود اىل عائلتها �سيما 
وقد علمت باأن ن�سبة جناح العملية ل 
تتجاوز 30%، ذلك لن  العملية  فوق 

الكربى ل�ستئ�سال الورم يف الدماغ  لكن 
مهارة الطبيب و ما ت�سلح به من تقنية 
حديثة انتهت بالورم اىل ال�ستئ�سال 

بعد )9( �ساعات، واعدت  العملية  اجنازا 
طبيا كبريا. 
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